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Remburssi RY hallituksen kokous 

_______________________________________________________________________________________ 

Kokoustiedot 

Aika: 22.10.2019 kello 17:03 – 18:44  

Paikka: Hostel Café Koti, Rovaniemi 

_______________________________________________________________________________________ 

Jäsenet:  x Sinna Marjamaa, puheenjohtaja 

  x Iiris Korhonen, varapuheenjohtaja 

  x Ervasti Joonas kokouksessa 17.10 – 18.14 

  x Lehtonen Emma 

  - Nyberg Risto 

  x Nätynki Henna 

  x Parkkinen Jessica 

- Pihlajamaa Mauno 

  x Turtinen Heli 

  x Yliaska Anna 

 

Varajäsenet:  - Koivumaa Nea 

  - Korhonen Jussi 

  x Lahtinen Lotta kokouksessa 17.07 – 18.11 

  - Mikkonen Jenni 

 

Asiat  1–20 §  
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1§ Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.03. 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

Puheenjohtaja Marjamaa Sinna, sihteeri Lehtonen Emma. 

Pöytäkirjantarkastajina (kaksi) ja tarvittaessa ääntenlaskijoina toimii Nätynki Henna ja 
Korhonen Iiris. 

4§ Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Kokouskutsun mukana lähetetty asialista hyväksytään sellaisenaan kokouksen 
työjärjestykseksi. 

5§ Ilmoitusasiat 

Yhdistykselle ei ole saapunut postia. 

6§ Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

Taloudellisen tilanteen rahastonhoitaja Pihlajamaa on ilmaissut puheenjohtajalle 
sähköpostilla (Liite1). 

7§ Kotiapprot 

Kotiapprot toteutetaan hallitusrekrynä. Ajatus olisi, että jokainen, joka haluaa pitää rastia 
voisi järjestää jonkun omaan pestiin liittyvän pienen tehtävän kotonaan, sekä tarjota jotain 
pientä purtavaa. 

Rastipaikkoja on kuusi. Approjen toteutuksesta keskusteltiin. Lopputulemana toteutuksen 
osalta sovittiin, että kaikki kulkevat yhdessä ja ensin kierretään Rantavitikan rastit ja sen 
jälkeen kaupungin rastit. Ideointia jatketaan kokouksen ulkopuolella. 

Budjetoidaan 10 euroa jokaiselle rastille, eli yhteensä 60 euroa. 

Päätös: Budjetoidaan 60 euroa, toimitaan muuten edellä kuvatusti. 

8§ Hallitusrekry 

Puheenjohtaja Marjamaa ehdottaa, että kotiapprojen lisäksi jossakin luentosalissa olisi vielä 
hallitusrekry yliopistolla. Ajankohta 7.10. klo 12 alkaen. Tilassa, jonka pj varaa. EV tekee 
eventin. Budjetoidaan 20 euroa tarjottaviin. 

Päätös: Budjetoidaan hallitusrekryn tarjottaviin 20 euroa. Muuten toimitaan edellä kuvatusti. 

9§ TAO ry:n vuosijuhlat 

Parkkinen ja Lehtonen osallistuu. Budjetoidaan illalliskorttiin kuluja korvaamaan 37,50 euroa, 
jonka edustajat jakavat. Budjetoidaan lahjaan 10 euroa, joka osoitetaan TAO ry:n 
valitsemalle taholle. 

Päätös: Budjetoidaan yhteensä 47,50 euroa. Illalliskortti-korvaus maksetaan kuittia vastaan 
edustajille. 
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10§ Lapikas ry:n vuosijuhlat 

Remburssia ei lähde kukaan edustamaan Lapikas ry:n vuosijuhlille. Puheenjohtaja lähettää 
onnittelutervehdyksen Lapikkaalle. 

11§ Ekskursiot 

Huomenna tiistaina 23.10. on syksyn ensimmäinen ekskursio Rainmakerille. Syksylle on 
suunniteltu vielä toista ekskursiota konsulttifirma Proinno Designille. Ervasti on myös 
alustavasti keskustellut Artikla ry:n työelämävastaavan kanssa Remburssin ja Artiklan 
yhteisestä ekskursiosta. 

Puheenjohtaja Marjamaa ehdottaa, että syksyllä järjestettäisiin vielä kaksi ekskursiota lisää 
huomisen Rainmakerin-ekskursion lisäksi. Paikaksi hän ehdottaa Kemijoki Oy:tä. Ekskursiot 
ovat osa YKA:n kanssa solmittua yhteistyösopimusta. 

Päätös: Ervasti jatkaa työskentelyä ekskursioiden järjestämisen parissa. 

12§ Leirikari Kosmos Buranin kanssa 

Leirikarin Remburssin kiintiön loput paikat avautuvat poikkitieteelliseksi kokouksen aikana. 

Edellisessä kokouksessa on sovittu, että kaikki Leirikariin liittyvä rahaliikenne kulkee 
Remburssin kautta. Budjetoidaan 1400 euroa mökkireissuun. Mahdolliset tappiot jaetaan 
ainejärjestöjen kesken. 

Päätös: Budjetoidaan 1400 euroa mökkireissuun, mikäli reissusta koituu tappioita jaetaan ne 
Remburssin ja Kosmos Buranin kesken. 

13§ Oppiainekahvit 

Syksyn toiset oppiainekahvit järjestetään 5.11. kello 15 alkaen, YTK:n kokoushuoneessa. 
Nätynki julkaisee tapahtuman ylihuomenna, keskiviikkona. Tarjottaviin budjetoidaan 20 
euroa. Marjamaa ja Ervasti hoitavat oppiainekahvien järjestelyt. 

Päätös: Budjetoidaan oppiainekahveihin 20 euroa. Muuten toimitaan edellä kuvatusti. 

14§ Poolibileet 

Poolibileet ovat 21.11. kello 18.00 alkaen, paikaksi varattiin DAS-asemarinteen tila. 
Tiedekunta tukee poolin opettaja-opiskelija -kohtaamistilaisuuksia 300 eurolla vuodessa, eli 
tähän tapahtumaan käytettäisiin 150 euroa (jos oppiainekahveihin ei saa tiedekunnalta 
tukea, tämä summa supistuu). Loput 150 euroa säästetään ensi syksylle vastaavanlaisiin 
tapahtumiin. Budjetoidaan poolibileisiin 150 euroa, summa saadaan tiedekunnalta takaisin. 

 Päätös: Budjetoidaan poolibileisiin 150 euroa. Toimitaan muuten edellä kuvatusti. 

15§ Pubivisa 

Pubivisa järjestetään ennen syksyn toisia Rolmioita, 7.11. kello 19.00 alkaen. Pubivisa on Bull 
Bar & Grillin kanssa solmitun haalarisponsorisopimuksen sopimusehtoihin kuuluva 
tapahtuma. Tapahtuma on poikkitieteellinen sekä tarkoitettu myös vaihto-oppilaille 
(kysymykset ja juonnot myös englanniksi). 

Google Docksiin tehdään yhteinen kysymyksien suunnittelupohja ja jokainen hallituslainen 
keksii vähintään kaksi kysymystä. Yliaska tekee ilmoittautumislomakkeen, ilmoittautua voi 
myös paikan päällä puoli tuntia ennen visan alkua. 
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Palkintoon budjetoidaan 30 euroa, ja pyydetään, että Bull lähtisi myös mukaan palkintoon. 
Toiselle ja kolmannelle sijalle tulleille joukkueille annetaan palkinnoksi Remburssin 
haalarimerkit. 

Päätös: Budjetoidaan Pubivisan palkintoon 30 euroa, koko summaa ei ole tarpeen käyttää, 
mikäli Bull lähtee mukaan palkintoon. Muuten toimitaan edellä kuvatusti. 

16§ Musta tuntuu -sitsit 

Sitsejä vietetään 16.11. Wiljamissa. Toastmastereina toimii Nevasalmi Iida ja Kassala Matias. 
Emäntinä Marjamaa, Korhonen I., Yliaska, Parikkinen ja Turtinen. Haalarimerkit tulisi tilata 
mahdollisimman pian, merkkejä tilataan 100 kappaletta (koska hinta on sama tilaako 70 vai 
100 merkkiä). Korhonen I. suunnittelee ja tilaa haalarimerkit. 

Budjetti tuodaan seuraavaan kokoukseen. 

17§ Syyskokous ja pikkujoulut 

Tapahtuman event pitäisi laittaa esille ensi viikon maanantaina 29.10., jossa ilmoitettaisiin 
kokouksen aika ja paikka. Syyskokous ja pikkujoulut ovat Wiljamissa. Esityslista, 
toimintasuunnitelma ja talousarvio lisätään eventiin myöhemmin. 

Puheenjohtajaksi syyskokoukselle ehdotettu pyydettäväksi Heiskanen Miikka-Aukustia, 
sihteeriksi Sihvo Anni-Sofiaa. PJ Marjamaa pyytää kokoukseen toimihenkilöt. 

Päätös: Toimitaan edellä kuvatusti. 

18§ Muut esille tulevat asiat 

HTP2019 

HTP2019 teemalla voitaisiin pitää HTP-info, jotta kaikille selviäisi mistä on kyse. Info voisi olla 
seuraavan Remppa rupattelee -tapahtuman yhteydessä, eli 13.11. kello 14 alkaen. Tilaksi 
pyritään varaamaan joku F-talon tila. 

Aj-tilojen kaapit 

Aj-tilojen kaapit tulisi siivota. Puheenjohtaja toivoisi, että kaikki osallistuisivat toimintaan. 
Siivouksen ajankohdasta tulee äänestys Facebookin hallitusryhmään. 

19§ Seuraava kokous 

9.11. klo 9.00 alkean, Hostel Café Kodissa. 

20§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.44 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Marjamaa Sinna   Lehtonen Emma 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Nätynki Henna   Korhonen Iiris 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
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Lähettäjä: Mauno Pihlajamaa <mauno.pihlajamaa@gmail.com> 
Lähetetty: 22. lokakuuta 2018 16:41 
Vastaanottaja: Marjamaa Sinna 
Aihe: Kokous 22.10  
  
Hei!  
 
Tilin saldo 3.245,61+ ja käteiskassa 538,8€ (yht.3784,41),  jonka talletan pankkitilille heti kun 
mulla tulee sopiva sauma käydä kaupungilla. Huomioitavaa: Isoja menoja tulossa 
pipoista(n.1400€), mutta myös tuloja, esim. Ykalta 900€. Sain vihdoin tiedot laskutusta 
varten, niin pistän ne menemään piakoin. Muutamia odottavia maksuja Sinnalle ja Lotalle, 
maksetaan sitten kun pöytäkirjat ovat jaettuina Drivessä. 
 

Haalarivastaavien toivoisin tekevän koonnin laskutettavista yrityksistä ja tiedot laskuttamista 
varten, niin saataisiin ne menemään ennen pitkään (ja ennen haalarilaskua). 
 
 
HTP-varainhankinnan osalta minulla ei nyt mitään uutta, mutta pidetään kokous mieluiten 
vielä tässä kuussa, kun määräaika lähenee loppuaan.  
 
 
Pahoittelen etten päässyt mukaan ja toivottavasti tästä ei nyt unohtunut mitään, piti kiireellä 
tehdä.  
 
 
Mauno 

... 
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